
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ІV сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 16 червня 2016 року          № 258 

 
 

Про продовження договорів особистого 

сервітуту  
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,ст.21 Закону України «Про оренду землі», згідно наказу Міністерства 

регіонального розвитку будівництва та житлового – комунального 

господарства України № 244 від 21.10.2011 року «Про затвердження порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», 

, враховуючи виконання п. 4 рішення сесії міської ради № 1134 від 29 квітня 

2015 року, розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

приватизації, продажу, оренди землі та природокористування, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Продовжити терміном до 01.05.2019 року дію особистого строкового 

сервітуту для обслуговування тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Міцкевича в м. Бережани нижче 

вказаним громадянам:  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Адреса проживання Площа ТС 

(кв.м.) 

1. _______Валентина 

Тарасівна 

с. Рай, вул. Орлика, ___ 17,2 кв. м., 

№3 

2. _______Мирослава 

Дмитрівна 

м. Бережани, вул. Бояна, ___ 17,2 кв. м., 

№4 

3. _______Ігор 

Васильович 

м. Бережани, вул. Тиха, ___ 17,2 кв. м., 

№5 

4. _______Ольга 

Михайлівна 

м. Бережани, вул. Коперніка, 

___ 

17,2 кв. м., 

№6 



5. _______Любов 

Миронівна 

м. Бережани, вул. Зарайський 

Потік, ___ 

17,2 кв. м., 

№7 

6. _______Степан 

Миколайович 

м. Бережани, вул. Сонячна, 

___ 

17,2 кв. м., 

№8 

7. _______Володимир 

Іванович 

м. Бережани, вул. Лисенка, 

___ 

17,5 кв. м., 

№9 

8. _______Олександр 

Ігорович 

с. Лапшин, Бережанського 

району 

17,5 кв. м., 

№10 

9. _______Ірина Олегівна м. Бережани, вул. Січових 

Стрільців, ___ 

17,5 кв. м., 

№14 

10. _______Галина 

Євгенівна 

м. Бережани, вул. 

Інститутська, ___ 

16 кв. м., 

№15 

11. _______Оксана 

Ярославівна 

м. Бережани, вул. Шевченка, 

___ 

16 кв. м., 

№16 

12. _______Ярослав 

Михайлович 

Підгаєцький район, с. Завалів 16 кв. м., 

№17 

13. _______Марія 

Михайлівна 

с. Надрічне, Бережанського 

району 

17,5кв. м., 

№ 19 

14. _______Людмила 

Михайлівна 

м. Бережани, вул. Лисенка, 

___ 

17,5 кв. м., 

№20 

15. _______Ярослав 

Іванович 

м. Бережани, вул. Ст. Бандери, 

___ 

17,5 кв. м., 

№21 

16. _______Наталія 

Василівна 

м. Бережани, вул. Героїв 

Майдану, ___ 

17,5 кв. м., 

№25 

17. _______Галина 

Ігорівна 

м. Бережани, вул. 

Депутатська, ___ 

17,5 кв. м., 

№26 

18. _______Володимир 

Петрович 

м. Бережани, вул. Лисенка, 

___ 

17,5 кв. м., 

№27 

2. Припинити дію особистого строкового сервітуту для обслуговування 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. 

Міцкевича в м. Бережани нижче вказаним громадянам у зв’язку з 

відчуженням тимчасових споруд: 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Адреса проживання Площа ТС 

(кв. м.) 

1. _______Іван 

Михайлович 

с. Шибалин, Бережанського 

району 

17,5 кв. м. 

№13 

2. _______Леся Василівна м. Бережани, вул. Козацька, 

___ 

16 кв. м. 

№18 

3. Надати терміном до 01.05.2019 року в сервітутне користування для 

обслуговування придбаних тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Міцкевича в м. Бережани нижче 

вказаним громадянам:. 

№ Прізвище, ім’я по Адреса проживання Площа ТС 



п/п батькові (кв. м.) 

1. _______Ігор 

Семенович 

м. Бережани, вул. Руська, ___ 17,5 кв. м., 

№13 

2. _______Анна 

Валеріївна 

м. Бережани, вул. Валова, ___ 16 кв. м., 

№18 

4. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельних ділянок. 

5. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника 

міського голови Адамовича П.П.. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 


